
19. SJEDNICA ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 
IVANIĆ-GRAD, 29.12.2020.G. 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće o rezulta7ma 3. velike i 3. i 4.male akcije DDK, devetomjesečni izvještaj, plan akcija za 
2021.g., te obilježavanje dana DDK 

2. Izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih osoba uoči 01.10. Dana 
starijih osoba i Božićno-novogodišnjih blagdana, podijela bonova za djecu „Za sretnije dječje 
blagdane” 

3. Izvješće o podijeli dezinficijensa za starije od 65 g. i podijela paketa „Vaš dar za pravu stvar”  

4. Izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 

5. Online edukacija djelatnika 

6. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. 

7. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2021.g.  i procjene za 2022.g i 2023.g. 

8. Prijedlogu kandidata za tjela Skupš7ne GDCK Ivanić – Grad, Društva Crvenog križa Zagrebačke 
županije i HCK 

9. Prijedlog Poslovnika o radu zajedničke sjednice Skupš7ne GDCK Ivanić-Grad  

10. Odluke i zamolbe 

10.1. O godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju  Povjerenstva 

10.2. Računi 

11. Pitanja i prijedlozi 

ZAKLJUČCI SJEDNICE: 

1. Izvješće o rezultaHma 3. velike i 3. i 4.male akcije DDK, devetomjesečni izvještaj, plan akcija za 
2021.g., te obilježavanje dana DDK 

1.1. Usvojeno je izvješće o rezulta4ma 3. velike i 3. i 4.male akcije DDK, devetomjesečni izvještaj, 
plan akcija za 2021.g., te obilježavanje dana DDK 

2. Izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih osoba uoči 01.10. Dana 
starijih osoba i Božićno-novogodišnjih blagdana, podijela bonova za djecu „Za sretnije dječje 
blagdane” 

2.1. Usvojeno je izvješće o realizaciji plana darivanja osoba u socijalnoj potrebi i starijih osoba uoči 
01.10. Dana starijih osoba i Božićno-novogodišnjih blagdana, podijela bonova za djecu „Za 
sretnije dječje blagdane” 

3. Izvješće o podijeli dezinficijensa za starije od 65 g. i podijela paketa „Vaš dar za pravu stvar”  



3.1. Usvojeno je izvješće o podijeli dezinficijensa za starije od 65 g. i podijela paketa „Vaš dar za 
pravu stvar” 

4. Izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 

4.1. Usvojeno je izvješće o provođenju Projekta “Zaželi-Sve je lakše uz ženske ruke” 

5. Online edukacija djelatnika 

5.1. Prihvaća se na znanje informacija o online edukaciji djelatnika 

6. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g. 

6.1. Usvojene su izmjene i dopune financijskog plana za 2020.g. 

7. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2021.g.  i procjene za 2022.g i 2023.g. 

7.1. Usvojen je Plan rada i financijskog plana za 2021.g.  i procjene za 2022.g i 2023.g. 

8. Prijedlogu kandidata za tjela SkupšHne GDCK Ivanić – Grad, Društva Crvenog križa Zagrebačke 
županije i HCK 

8.1. Usvojen je pijedlog kandidata za tjela Skupš4ne GDCK Ivanić – Grad, Društva Crvenog križa 
Zagrebačke županije i HCK 

9. Prijedlog Poslovnika o radu zajedničke sjednice SkupšHne GDCK Ivanić-Grad  

9.1. Usvojen je Poslovnik o radu zajedničke sjednice Skupš4ne GDCK Ivanić-Grad  

10. Odluke i zamolbe 

10.1. O godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju  Povjerenstva 

10.1.1. Usvojena je Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju Povjerenstva 

10.2. Računi 

10.2.1. Usvojeni su svi plaćeni računi 

11. Pitanja i prijedlozi 

11.1. Nije bilo 


